
חבל הירדן, המעבדה המרכזיתמקורות - חברת המים הלאומית
17105 נצרת עילית 610ת.ד. 

אודיס אביזרי השקיה 04-6500681לכב' טלפון:
04-9500268 פקס: יוני פיינברג לידי

m-maabada-yarden@mekorot.co.il דוא''ל:  קריית אריה פתח תקו8מרטין גהל 
1-  פקס: מס' דף :

 476370 כימית  מדגם מסי  תעודת בדיקה 

אודיס באר 3 מי אונו - מי גלם ODIS18 מנקודת הדיגום: NW00016274זיהוי משה"ב: 
סוג מים: זיהוי הדגימה:  מים גולמייםמקור מים:  קידוח מים

בר חיים דודו-מעבדה מרכזית שם הדוגם: DCEY+TECE שם מתכונת 08:40 בשעה 21/05/17 תאריך נטילה
41 VTODתעודת מ. הבריאות סימול  מתכונת 14:38 בשעה 21/05/17 תאריך הבאה

מתקדם רמת דוגם עומק רגילה סוג הדגימה
הערה דוגם
הערה קולט

הערה למדגם

תוצאת 
הבדיקה

חורג
מתק

תקן מותר
(**)

תקן
רצוי

סף
דיווח

יחידת 
מידה

סימול
פרמטר

שם פרמטר/הערות לפרמטר
מס.שיטה ארגון

שיטת   בדיקה

524.2 < 0.20- 10  - 0.20 EPA µg/l TETRACHLORO ETHYLENE TECE

מרינה גולדשטיין מאשר:
כימאית תפקיד:

05/06/2017מיקרא והערות: תאריך:
המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע''י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע''י משרד הבריאת

SM -  Standard Methods for the examination of Water and Wastewater
EPA - Environmental Protection Agency

ISO/IEC 17025  שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן(*)
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט,מערכת או תהליך שנבדק.
התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

mailto:m-maabada-yarden@mekorot.co.il


חבל הירדן, המעבדה המרכזיתמקורות - חברת המים הלאומית
17105 נצרת עילית 610ת.ד. 

אודיס אביזרי השקיה 04-6500681לכב' טלפון:
04-9500268 פקס: יוני פיינברג לידי

m-maabada-yarden@mekorot.co.il דוא''ל:  קריית אריה פתח תקו8מרטין גהל 
1-  פקס: מס' דף :

 476371 כימית  מדגם מסי  תעודת בדיקה 

אודיס באר 3 מי אונו - מי מוצר ODIS19 מנקודת הדיגום: NW00016275זיהוי משה"ב: 
סוג מים: זיהוי הדגימה:  אחרי טיפול כימי ל"המקור מים:  קידוח מים

בר חיים דודו-מעבדה מרכזית שם הדוגם: DCEY+TECE שם מתכונת 08:45 בשעה 21/05/17 תאריך נטילה
41 VTODתעודת מ. הבריאות סימול  מתכונת 14:40 בשעה 21/05/17 תאריך הבאה

מתקדם רמת דוגם עומק רגילה סוג הדגימה
הערה דוגם
הערה קולט

הערה למדגם

תוצאת 
הבדיקה

חורג
מתק

תקן מותר
(**)

תקן
רצוי

סף
דיווח

יחידת 
מידה

סימול
פרמטר

שם פרמטר/הערות לפרמטר
מס.שיטה ארגון

שיטת   בדיקה

524.2 < 0.20- 10  - 0.20 EPA µg/l TETRACHLORO ETHYLENE TECE

מרינה גולדשטיין מאשר:
כימאית תפקיד:

05/06/2017מיקרא והערות: תאריך:
המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע''י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע''י משרד הבריאת

SM -  Standard Methods for the examination of Water and Wastewater
EPA - Environmental Protection Agency

ISO/IEC 17025  שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן(*)
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט,מערכת או תהליך שנבדק.
התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

mailto:m-maabada-yarden@mekorot.co.il

